
 

 

 
VSI ČLANI KOŠARKARSKE ZVEZE SLOVENIJE 
 
ZADEVA: Novi odlok Vlade Republike Slovenije  
 
Ljubljana, 21. april 2020 
 
Spoštovani člani Košarkarske zveze Slovenije, 
 
Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije z namenom postopnega sproščanja ukrepov, ki so 
nastali zaradi situacije z epidemijo koronavirusa, dne 16. 4. 2020 izdala Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v 
Republiki Sloveniji. 
 
V odloku Vlade RS katerem je razvidno, da je datum možnosti odprtja določenih športnih objektov 
ponedeljek, 20. april 2020.  Spodaj vam s strani KZS posredujemo priporočila, skladna z odlokom. 
Poudarjamo, da gre zgolj za priporočila, s katerimi želimo zavarovati zdravje in varnost vseh 
deležnikov. Vaša odgovornost pa je, da spodnja priporočila upoštevate po svojih najboljših močeh. 
Klube pozivamo, da o tem obvestite tudi svoje člane.   
 
V razlagi odloka Vlade RS so sprejeta sproščanja omejitev v Odloku o začasni prepovedi ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki predvidevajo postopno sproščanje 
športno-rekreativnih storitev na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v 
naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih ter namenjena izključno splošni javnosti za namen 
rekreativne športne dejavnosti prebivalstva in ne za organizirane trenažne procese športnikov 
tekmovalcev. Zakon o športu sicer določa pojem »športna rekreacija, kot različne pojavne oblike 
športne gibalne dejavnosti s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, 
tekmovanja oziroma zabave«, verjamemo pa da to ne pomeni, da v pomenu cilja odloka športne 
dejavnost ne smejo izvajati tudi tekmovalci – registrirani športniki, kategorizirani športniki, vrhunski 
športniki. Zaupamo da smisel odloka ni ločevati aktivnosti oseb, ki so rekreativci ali tekmovalci, temveč 
zaščita zdravja pod pogoji odloka. To pa z vidika namena in logičnega razumevanja pomeni, da lahko 
športno dejavnost izvajajo vsi, če ima taka dejavnost individualni značaj oz. če pri izvajanju ni mogoč 
stik z drugimi posamezniki.  
 
Kar se tiče omejitve gibanja med občinami, je ta še v veljavi in so prehodi med občinami možni pod 
določenimi pogoji. Prav tako prilagamo pojasnilo v zvezi z odlokom Zdravstvenega inšpektorata RS.   O 
morebitnih spremembah določil in priporočil vas bomo še naprej ažurno obveščali. 
 
Skladno z razumevanjem in maksimalnim upoštevanjem odloka Vlade RS z dne 16.4.2020 ter s ciljem 
vrnitve vseh igralcev in igralk v košarkarski pogon, KZS predlaga naslednje smernice za košarkarski 
trening, če se ta izvaja na zunanjem košarkarskem igrišču in je to dovoljeno znotraj lokalne skupnosti: 

• Pred odhodom na vsak trening, naj si igralci in trenerji doma izmerijo telesno temperaturo. V 
primeru bolezni ali kateregakoli od simptomov respiratornega obolenja ostanite doma. 

• Obvezno razkuževanje rok vseh akterjev pred, med odmori in po vadbi, sredstvo za 
razkuževanje mora biti na voljo vsem akterjem vadbe. 

• Največ dva igralca na en koš, ki pa v nobenem trenutku vadbe ne smeta biti na manjši razdalji 
od 2 metrov 

• V kolikor so na igrišču npr. 4 koši, lahko vadi največ 8 igralcev naenkrat. 

• Tudi med igralci in trenerji mora biti stalna razdalja najmanj 2 metra. 
 
 



 

 

 
 

• Vsak igralec naj uporablja samo svojo žogo, ki naj jo predhodno prinese od doma. 

• Izvajajo se samo vaje, pri katerih ni izmenjav žog in ostalih rekvizitov med akterji vadbe. 

• Z vsemi pripomočki za trening (stožci, ovire, ipd.) lahko rokuje le trener. 

• V kolikor klubi lahko najdejo kombinacijo med zunanjim igriščem za košarko in vajami za 
telesno pripravo na prostem, je to priporočljivo, saj se tako razdalja med igralci še povečuje.  

• Odlaganje oblačil in drugih osebnih predmetov na skupne površine je odsvetovano. 

• Druženje in zadrževanje na igrišču po končani igri odsvetujemo. 
 

Vsem želimo, da se kmalu vidimo na košarkarskih igriščih in lepo vas pozdravljamo. 
 

                                                                                                     
Matej Erjavec         Radoslav Nesterović 
Predsednik Košarkarske zveze Slovenije                       Generalni sekretar 

 


